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ATA - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAÚ 25 /02/2015
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezenove
horas teve início a reunião do Conselho Municipal de Saúde, conduzida por sua
presidente Sra. Maria Alice Rodrigues Morato. Iniciou-se com a leitura da Ata da
reunião anterior e sua aprovação ficou para depois do acerto do texto em relação a
fala de Dr. Samir Atique que pede revisão da escrita. Para esta Reunião houve o
convite para que o Conselho Municipal do Idoso se apresentasse e expusesse as
atividades realizadas, o que foi feito por seu presidente senhor Sergio de Oliveira.
Explicou que está no cargo há quinze anos e que pela pouca valorização do poder
público, este Conselho possui atuação limitada. Acolhe pessoas com sessenta
anos ou mais, fiscaliza o cumprimento das Leis que protegem a pessoa idosa,
orientando como devem proceder se sentirem seus direitos desrespeitados . A
maior preocupação do Conselho é em relação aos maus tratos ao idoso que pode
acontecer na rua, em casa, nos empregos e nas instituições. Existe o telefone para
denuncias Disque 100, as denúncias são remetidas para central em Brasília e de lá
para o Estado de origem, deste para a cidade que terá a atuação direta nos casos
denunciados. A maioria das denúncias são falsas. Hoje a maior parte das
reclamações diz respeito às Casas de Repouso e Asilos e que há propostas para
visitas a estes locais. A atuação nestas visitas é de orientação aos responsáveis,
para que façam adequações e não de interditar as atividades. Sua função é de
fiscalizar e notificar para Delegacia de Policia, Delegacia da Mulher ou diretamente
ao Ministério Público. A Conselheira Edna afirma que todas as denúncias feitas por
ela , foram infrutíferas e que o Conselho é ineficaz, inclusive dizendo que os locais
não registram os funcionários da enfermagem e que o dimensionamento de
funcionários é incorreto, para o que o senhor Sergio afirma, que não é
responsabilidade do Conselho ver se o número de funcionários é ou não, suficiente
, mas da Enfermagem. Em 2004 houve denúncia quanto ao Abrigo São Lourenço,
o que culminou na troca da diretoria da época. Senhor Sergio também disse que
está havendo trocas freqüentes de Promotores na cidade e nem todos têm
interesse em resolver os problemas enfrentados pelos idosos, pois o Conselho se
apoia no Procurador Curador de Idosos. O Conselho se reúne à cada dois meses
no Centro de Convivência do Idoso . A Conselheira Ligia questionou sobre a
responsabilidade das famílias para com o idoso, o que senhor Sergio explicou que
a vontade do idoso deve ser soberana e que precisa não ter ninguém para cuidar
dele, estar doente, para ser acolhido nas Casas de Repouso. Ligia ainda afirmou
que a família hoje não assume o idoso, para o que senhor Sergio diz que segundo
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estudos, mais de setenta por cento das famílias no Brasil vivem à custa da
aposentadoria dos idosos, colocando atitudes de crueldade para pegar dinheiro da
pessoa. No estatuto há itens sobre punições para aquele que maltratarem ou
abandonar o idoso. Em Jaú, todas as Casas de Repouso não estão regularizadas
quanto a documentação e nem no Conselho do Idoso. Para esta reunião também
foram convidados representantes das Casas de Repouso e representantes dos
Asilos, porém, ninguém compareceu, item observado por Dr. Jaime. A presidente
Maria Alice afirma que o Ministério Público já solicitou visita às Casas que abrigam
pessoas idosas. A Vigilância Sanitária também faz visitas para verificar
adequações físicas. Após esta explicação houve a apresentação da Orientadora
Social Jolse Augusta Leonelli da Liberdade Assistida (LA) , órgão ligado ao
CREAS, que cuida dos adolescentes envolvidos com delito. Explicou a ligação de
seu trabalho também com
a equipe que cuida dos moradores de rua,
adolescentes envolvidos com abuso sexual e maus tratos à idosos. O adolescente
comete uma infração, vai para a Policia, daí é enviada ao Ministério Público que
determina a medida socioeducativa no setor de Liberdade Assistida, onde é
acolhido junto com familiares, por uma das duas orientadoras sociais, são
encaminhados para acertar documentação pessoal, recebem assistência à saúde,
podem ser encaminhados ao trabalho e Escola. A função da LA é tentar re inserir
este adolescente na sociedade. A maioria é semi analfabeta. Após o primeiro
contato com a equipe de apoio, é realizado o Plano Individual de Atendimento
(PIA) onde se viabiliza pactos junto a família para resgatar a vida, reunindo para
isto representantes de todas as Secretarias Municipais que podem colaborar neste
processo. Muitos adolescentes usam substâncias psicoativas, indo para
atendimento no Centro de Atendimento Psico Social (CAPS). Durante esta fase
das Medidas, as orientadoras fazem visitas domiciliares, onde muitas vezes a
família toda está envolvida com drogas e delitos, o que dificulta a recuperação do
adolescente que necessita de apoio ou referência. Senhor Rubens Cerqueira Lima,
representante no Conselho Organizações Religiosas, enfatiza que em sua opinião
as pessoas moradoras de rua, deveriam ser encaminhadas a cidade de origem,
diminuindo esta população em Jaú. Jolse encerra sua explanação com relatos
sobre a realidade encontrada em suas visitas domiciliares. A Conselheira Renata
diz que após o término das apresentações dos diversos Conselhos Municipais
convidados , este Conselho de Saúde deverá se reunir e ver em quais pontos
poderá colaborar. Maria Alice convida a todos os presentes para participarem da
Audiência Pública na Câmara Municipal dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e
quinze às nove e trinta horas. Doutor Jaime pergunta sobre as ações de combate à
dengue, o que é respondido prontamente de que não houve interrupção das
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medidas preventivas desde a última epidemia em dois mil e catorze. A reunião foi
encerrada às vinte horas e quarenta e cinco minutos, com a assinatura dos
presentes.
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